
HANDSLAG FÖR KÅRBRUK

För att vi och du ska lyckas!



Varför handslag?

Handslaget hjälper oss att: 

Veta vad vi förväntar oss av varandra. T.ex vad 
kårledningen förväntar sig av gruppledare och vice 
versa.

Tillsammans lyckas i våra uppdrag. Vi vet de 
gemensamma målen och har kommit överens om 
metoder och arbetssätt.



I handslaget ingår

Beskrivning av uppgiften. Vad går uppdraget ut på? Vad är mitt ansvar 
och vad är ditt? 

Arbetsförutsättningar. Hurdant material har kåren? Vilken utbildning finns 
för uppdraget? Hur tycker jag om att arbeta? 

Målsättningar. Vad vill du lära dig och vad vill du uppnå? Vilka är dina 
egna/gruppens målsättningar? Hur kan andra ledare hjälpa dig att uppnå 
dem? 

Utmaningar och stöd. Vem stöder dig och hjälper dig vidare om du 
fastnar? Vad är ditt ansvar om du märker att du inte kan sköta alla delar 
som överenskommet?



Vem ansvarar för handslaget?

Alla ledare har rätt att göra ett handslag för sitt uppdrag. 

Det är viktigt att handslagen med kårledarna fördelas mellan chefstrion så 
att inte kårchefen ensam måste hålla alla. 

Det vanliga är att den närmaste ledaren ansvarar för 
handslagsdiskussionen (t.ex. åldersgruppsansvariga håller handslag med 
akelorna). 

Det är ditt ansvar att be om ett handslag ifall det inte automatiskt erbjuds.



Hur håller jag ett handslag?

Den första handslagsdiskussionen ska hållas så fort som möjligt efter att en 
scoutledare har fått ett nytt uppdrag.

Reservera tillräckligt med tid för handslaget och en lugn plats för 
handslagsdiskussionen (ett mysigt café fungerar utmärkt).

Botten för handslag finns att använda, se scout.fi/handslag. 

Det är viktigt att dokumentera vad som sagts under handslagsdiskussionen 
så att ni under mellan och avslutande handslagsdiskussionen har något att 
luta er tillbaka mot. Kolla också att båda är överens om texten. 

Vi är alla olika. En del föredrar ett mera formellt “kontrakt”, medan andra 
nöjer sig med några franska streck. För en del kan handslaget få större 
betydelse om blanketten undertecknas av båda parter.



Mellanhandslag

Ett handslag görs alltid för en specifik tid (vanligen ett år). Ifall uppdraget 
fortsätter efter den här tiden är det på sin plats att göra ett mellanhandslag. 

Under mellanhandslaget blickar man tillbaka för att se om målsättningarna 
för uppdraget har uppnåtts hittills. Samtidigt ser man framåt och funderar på 
det kommande året och diskuterar eventuella ändringar i livssituation och 
andra förutsättningar för uppdraget.



Avslutande handslag

Då uppdraget är slut är det dags att föra ett avslutande handslag. 

Det avslutande handslaget ger möjlighet till reflektion över vad man lärt sig i 
det nyss avslutade uppdraget och vad man vill göra i framtiden. 

Det är också viktigt att diskutera vad som händer med uppdraget i 
framtiden. Vem fortsätter? Hur garanteras att den nya uppdragstagaren får 
den information om uppdraget som behövs?

För att kåren i längden ska ha motiverade ledare är det viktigt att föra 
diskussioner kring vad var och en vill få ut av sina scoutuppdrag. Kanske 
har ni en kommande lägerkock som ni inte ens visste att är intresserad av 
matlagning?



Frågor?

Känns det ännu oklart vad handslaget är och hur kåren drar nytta av 
handslaget får du gärna vara i kontakt med coacherna för ert kårteam eller 
koordinatorn med ansvar för kårstöd.   



Lycka till med handslagen!
WWW.SCOUT.FI


